
REGULAMIN 

Targów artystów i dizajnerów Nówka Sztuka 2019 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Regulamin dotyczy cyklu wydarzeń organizowanych w krakowskich galeriach 

artystycznych pod nazwą „Targów artystów i dizajnerów Nówka Sztuka” (zwanych 

dalej „Targami”), która odbędzie się w dniach 30.11 - 1.12.2019 roku w Krakowie. 

                                                                                                                                                                                         

2. Organizatorem Targów jest Fundacja Wydziału  Sztuki  Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą przy ul. Podchorążych 2, pok. 179, 30-084 

Kraków , (zwany dalej „Organizatorem”). 

 

3. Targów obejmują teren: 

- Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a w Krakowie 

- Forum Designu (były Hotel Cracovia) ul. Focha 1 w Krakowie 

zwanym dalej „Terenem Targów”. 

 

4. Regulamin  kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Targów będą 

przebywać na Ternie Targów, (zwanych dalej „Uczestnikami”). 

 

5. Uczestnik w czasie trwania Targów jest obowiązany stosować się ściśle do 

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom Targów poprzez 

określenie zasad zachowania i warunków ich korzystania z Terenu, na którym odbywa 

się Targów, w tym również urządzeń i sprzętów. 

 

7. Udział w Targach jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu. 

 

II. WSTĘP NA TEREN TARGÓW 

 

1. Wstęp na Teren Targów jest nieodpłatny.  

2. Wstęp przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. 

3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na Terenie Targów jedynie po opieką 

opiekuna prawnego. 

4. Pomimo spełnienia wyżej wymienionych warunków Organizator może odmówić 

wstępu na Targi oraz przebywania na niej osobom: 

 



a) nie posiadającym dokumentu tożsamości 

b) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków 

c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, 

środki lub substancje niebezpieczne, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, 

środki odurzające lub substancje psychotropowe 

d) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację 

e) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 

stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Targów 

f) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty 

 

4. Wejście na Teren Targów stanowi jednoznaczną zgodę na użycie wizerunku Uczestnika 

oraz jego ekspozycji, prac i publikacji w materiałach reklamowych i promocyjnych Targów 

Nówka Sztuka poprzez fotografię i zapis audio-video. 

5. Organizator Targów nie prowadzi depozytu oraz w żaden sposób nie bierze    

odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty, których w myśl niniejszego Regulaminu nie  

można wnieść na Teren Targów. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub kradzieże mienia podczas 

Targów. 

7.  Uczestnik przebywający na Terenie Targów podejmuje decyzję o wejściu, przebywaniu, 

a także korzystaniu z obiektu na własną odpowiedzialność.  

8.  Organizator może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na Terenie Targów 

profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego 

sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów 

fotograficznych oraz telefonów z urządzeniami rejestrującymi. 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ODWIEDZAJĄCEGO TARGI 

 

1. Uczestnik Targów jest obowiązany: 

a) nie zakłócać ładu i porządku publicznego 

b) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie 

c) korzystać z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem 

d) nie niszczyć wszelkiego mienia znajdującego się na terenie Targów 

e) nie głosić i  nie wywieszać haseł o treściach obscenicznych, 

obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nie nawoływać do waśni na tle 

narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, a 

także nie skłaniać innych uczestników Targów do głoszenia takich treści, 

m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków. 

f) nie wnosić na Teren Targów broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 



materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, 

środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

g) stosować się do poleceń wydawanych przez osoby wyznaczone przez 

Organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej lub innych uprawnionych służb i organów- 

do wykonywania ich poleceń 

h) parkować pojazd zgodnie z przepisami, w miejscach wyznaczonych w 

szczególności nie wolno blokować dróg dojazdu i ewakuacyjnych, a 

także miejsc przeznaczonych dla karetek pogotowia bądź straży 

pożarnej, z uwzględnieniem hydrantów. 

i) nie rzucać przedmiotami 

j) nie spożywać alkoholu 

k) w przypadku dopuszczenia alkoholu do wydawania i sprzedaży, nie 

spożywać innego alkoholu niż dozwolony 

l) nie spożywać alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez 

Organizatora 

m) nie rozniecać ognia, a także nie palić tytoniu w miejscach, gdzie jest to 

niedopuszczalne 

n) nie zaśmiecać terenu obiektu 

o) nie niszczyć infrastruktury obiektu 

p) nie blokować miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych 

q) nie prowadzić na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej 

z uczestnictwem w Imprezie, w tym działalności zarobkowej, w 

szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie 

otrzymały na to zgody ze strony Organizatora 

r) nie podejmować i nie prowadzić jakichkolwiek działań o charakterze 

reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator 

nie wyraził wcześniej zgody na piśmie 

s) nie używać urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem 

 

 

2. Zakazuje się wprowadzania na Teren Targów zwierząt z wyjątkiem psów – 

przewodników. 

 

3. Zabrania się przemieszczania i przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla 

Uczestników. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu, budowli/budynku, 

obiektu, pomieszczeń i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, 

fasady, płotu, muru, ogrodzenia, dachu, piwnicy, urządzeń oświetlenia oraz 

wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają 

wyłącznie służby do tego wyznaczone oraz Organizator Targów. 

 

4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Targów może 

wezwać Uczestnika Targów do właściwego zachowania się, a w przypadku 

dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez 



niego Terenu Targów i zastosować wszelkie dostępne środki celem 

wyegzekwowania powyższego żądania. 

 

  

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Targów są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 

Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które 

powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub, że może być uznane za 

niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w 

szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 

dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub 

działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania 

polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Targów bez konsekwencji 

wobec Uczestników, zarówno przed jak i w trakcie trwania Targów; jeśli 

okoliczności takie powstaną, zostaną opublikowane stronie www.nowkasztuka.com 

 

4. Organizator rejestruje przebieg Targów w postaci fotografii oraz materiału video i 

zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników oraz ich 

ekspozycji, prac i publikacji w materiałach reklamowych i promocyjnych Targów 

artystów i dizajnerów Nówka Sztuka. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez 

Uczestnika szkody. 

 

6. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje 

bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7. Omawiany Regulamin jest dostępny na stronie www.nowkasztuka.com 

 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2019 roku. 

 

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Prawa. 

 

 

http://www.nowkasztuka.com/
http://www.nowkasztuka.com/

